جداول امتحانات الفصل االول 2017/2016

أبنائنا الطلبة أالعزاء
نهديكم أطيب تحياتنا،
ابتداءا نبارك لجامعتنا الحبيبة وطلبتنا االعزاء على االنجازات التي يحققونها يوم بعد يوم ،وبخاصة فوز فريق
من الطلبة بالمركز الثامن عالميا والمركز األول عربيا في مسابقة  IEEEXtremeبمشاركة  2050فريق من  100دولة،
وابداع فريق اخر من الطلبة في تصميم طابعة  3dفالف مبروك للجهود المبذولة.
وكما تعرفون فان الجامعة تحرص على اطالعكم باستمرار على اهم متطلبات تعزيز تحصيلكم الدراسي وتفوقكم العلمي ،ومن
هذا المنطلق فاننا نعلن لكم كافة جداول امتحانات الفصل االول  ،2017/2016وذلك لغرض تنظيم التزاماتكم الداخلية
والخارجية ،وتقسيم اوقات تحضيركم المسبق لدراستكم .ويسرنا ان نعيد لكم باختصار جداول االمتحانات المعلنة على الموقع،
وهي امتحان الشهر االول وامتحان ال  Midtermوامتحان الشهر الثاني واالمتحان النهائي:
الجداول-الدراسية-واالمتحاناتwww.psut.edu.jo/ar/content/

وبهذه المناسبة نود من طلبتنا االعزاء التعرف على بعض الضوابط الواجب االلتزام بها وكما ياتي:
 .1االمتحانات معلنة قبل فترة كافية ،لغرض التهيئة لها وبخاصة للطلبة الذين سيكون لديهم امتحانين في اليوم الواحد
او امتحانيين متتاليين في يومين.
 .2تاكد من الجدول وتوقيتات االمتحانات واماكن وارقام قاعاتها المحددة.
 .3احرص على الحضور الى القاعة ،قبل خمسة او عشرة دقائق من بدء االمتحان.
 .4اكتب على ورقة االمتحان اسمك ورقمك الجامعي بشكل واضح قبل البدء باالجابة على االسئلة.
 .5ال يجوز باي شكل من االشكال اصطحاب الموبايل الى القاعة االمتحانية ظاهريا او مفتوحا.
 .6احرص على سماع توجيهات المشرف على القاعة ،وااللتزام بضوابط اداء االمتحانات.
 .7تنص التعليمات :يعتبر الغش في االمتحان أو الشـروع فيه ،أو اإلخـالل بنظامه أو الهدوء الواجب توافره فيه،
مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أي منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها نظام تأديب الطلبة في
الجامعة.

 .8اليجوز تاجيل اي امتحان اال بعذر يقبله استاذ المادة بالنسبة لالمتحان الشهري ،ويقبله العميد بالنسبة لالمتحان
النهائي.
 .9ال تنسى احضار جميع ادوات االمتحان من اقالم ومتطلباتها ،وبخاصة االمتحانات التي تحتاج الى اجهزة الحاسبات
الصغيرة.
 .10راجع اجابتك قبل تسليم الورقة االمتحانية ،وتاكد انك اجبت على جميع االسئلة.
 .11االساتذة ينتظرونكم في ساعاتهم المكتبية لالجابة عن اي اسئلة واستفسارات تتعلق بموادكم .كما تدعوكم عمادة
القبول والتسجيل للمبادرة للحصول على دروس تقوية مجانية لمن يحتاج فهم افضل لبعض المواد التي تواجه
صعوبة فيها.

أملين من جميع الطلبة االعزاء االلتزام بالتعليمات ،والتهيئة المباركة لالمتحانات ،متمنين لكم حظا سعيدا،
والتوفيق والنجاح.

يستطيع كل طالب استشارة عمادة القبول والتسجيل في اي موضوع متعلق بدراسته ،وفي حالة وجود اي
مالحظة أو شكوى ،يستطيع الطالب االتصال بعميد القبول والتسجيل مباشرة في اي وقت عن طريق البريد
االلكتروني ،والهاتف :
email: dar@psut.edu.jo
Mobile phone: 0776709168

نحن دائما في خدمتكم ...متمنين لكم النجاح الدائم
االرشاد االكاديمي
عمادة القبول والتسجيل

